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РЕГИСТАР  

на укинати решенија на одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло 
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Забелешка  

1.  XI 
Замрзната Храна 

дооел 
Аквакултура 

(полжави) 
Неготино 

11-5628/3 
од 

05.07.2001 

15-97/1  
од 

11.01.2017 

престанок на 
работа 

2.  IX 
Каприлат доо с. 

Нижеполе 

објект за 

преработка на 
млеко 

Битола 

11-1727/2 

од 
16.04.2014 

15-106/1  

од 
13.01.2017 

престанок на 
работа 

3.  O 
Алтра дооел 

ул. Индустриска 
бб 

Ладилник  Гевгелија 

11-9839/3 
од  

01.06.2004 
11-6354/4  

од  

06.09.2004 

15-98/1  
од 

11.01.2017 

подлежи и на 
регистрација  

4.  X 
ИЗ Ѓорѓиев Ристе  

 с Трстеник 
сортирница за 

јајца 
Свети 

Николе 

11-2626/3  
од 

 01.04.2014 

12-720/1  
од 

23.02.2017 

објектот работи 
со ново правно 
лице – оператор 

со храна 

 (11 10 0437) 

5.  V 

Туш Трејд дооел 

Скопје  
објект во 

објект за 
мелено месо и 
подготовки од 

месо 

Куманово 
11-1199/7 од 

11.07.2014 
15-784/1 од 
28.02.2017 

објектот работи 
со ново правно 
лице – оператор 

со храна 
 (МК 06 05 

0452) 

6.  V 
Туш Трејд дооел 

Скопје 
објект во  

објект за 
мелено месо и 
подготовки од 

месо 

Штип 
12-2847/3 од 
21.04.2016 

15-809/1 
од 

02.03.2017 

објектот работи 
со ново правно 
лице – оператор 

со храна 
 (Мк 04 05 0451) 

7.  IX 
Млекара Делчево  
ул. Маршал Тито 

бб 

објект за 
преработка на 

млеко 
Делчево 

11-1048/3 од 
06.02.2014 

15-810/1  
од 

02.03.2017 

објектот работи 
со ново правно 

лице – оператор 
со храна 

 (МК 20 09 
0438) 

8.  V 
Туш Трејд дооел 
ул Раштански пат 

бб 

објект за 
мелено месо 

и 
подготовки 

од месо 

Велес 
12-2963/7 од 
17.12.2015 

бр.971/1 од 
13.03.2017  

објектот работи 

со ново правно 
лице – оператор 

со храна 
(05 05 0449) 

9.  IX 

Пониква фарм - 

Коста Минов 
Пониква  

објект за 

преработка на 
млеко 

Кочани 
11-6941/3 од 
14.10.2014 

15-969/1 од 
13.03.2017 

престанок на 
работа 

10.  VI 

Агрофуд 
Интернационал 

дооел ДПТУ 
ул.101.бб 

с.Раотинце 

објект за 
преработка на 

месо 
Tетово 

11-3802/3 од 
21.05.2014 

15-3452/1 
од 

22.09.2017 

објектот работи 
со ново правно 
лице – оператор 

со храна 
(MK 17 06 0445) 
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Јегуновце  

11.  X 

Војнички мост 
доо. 

 Ораовско поле 

о.Чашка  

сортирница за 
јајца 

Велес 
11-3136/3  

од  
17.04.2017 

15-3556/1 
од 

02.10.2017 

oд страна на 
операторот со 

храна е пријавен 
престанок на 

работа 

12.  VI 

Кај Раце Гордица 

и др.Доо ул. 
Авној бр.183  

месопреработ
ка 

Куманово 

11-7881/2  
од 

10.01.2014 
  

15-4812  

од 
16.12.2017 

oд страна на 
операторот со 

храна е пријавен 
престанок на 

работа 

13.  O 

Идеал Шипка 
дооел 

ул. Индустриска 
бб 

Ладилник  Битола 
11-502/4 од 

06.02.2014 

15-3328 од 

14.02.2018 

објектот 
продобрен со 
ново правно 

лице – оператор 

со храна 
Лацталис МК 

Логистика 
(MK 02 00 0247) 

14.  X 
ИЗ Бали Ком 

 Љубашки рид   
сортирница за 

јајца 
Кавадарци 

11-3138/3  
од  

15.04.2014 

15-2112 од 
18.05.2018 

oд страна на 
операторот со 

храна е пријавен 
престанок на 

работа 

15.  X 
ИЗ Новакови 

 н.Речани   

сортирница за 

јајца 
Велес 

11-3137/3  
од  

17.04.2014 

15-2068  
од 

17.05.2018 

oд страна на 
операторот со 

храна е пријавен 
престанок на 

работа 

16.  IX 
Енергомаркет доо 
сирењара Петра 

н.Бабуна   

објект за 
преработка на 

млеко 
Велес 

11-236/10  
од  

27.12.2011 

15-2067  
од 

17.05.2018 

oд страна на 

операторот со 
храна е пријавен 

престанок на 
работа 

17.  IX 
Симба 2013 дооел 

ул.1 бр.4 

Идризово 

објект за 
преработка на 

млеко 

Скопје 
12-209 

од 

 07.11.2016 

15-2931 
од 

11.07.2018 

oд страна на 
операторот со 

храна е пријавен 

престанок на 
работа 

 

 

 

ЛЕГЕНДА / LEGEND  

 

- Секција O. Објекти со општа активност 

- Секција I. Месо од домашни чапункари 

- Секција IX. Сурово млеко и производи од млеко 

- Секција X. Јајца и производи од јајца  
- Секција XI. Копани од жаба и полжави 

- Секција V. Mелено месо, подготовки од месо и механички одвоено месо 
 


